Załącznik nr 1 Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu
(Oświadczenie składane przez Wnioskodawcę do 28 lutego kaŜdego roku, aŜ do
zakończenia okresu trwałości projektu po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz
na zakończenie okresu trwałości projektu)
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP …………………………………………

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:
………………………………………………………………………………..…………………
(numer projektu)
………………………………………………………………………………..…………………
(nazwa projektu)

oświadczam, iŜ zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzeni
(WE) nr 12060/1999 oraz zgodnie z zapisami § 17 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu,
wskazany projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom:
- mającym wpływ na charakter projektu lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie
nieuzasadnionych korzyści;
oraz
- wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania
działalności produkcyjnej.
W przypadku poddania projektu zasadniczej modyfikacji, zgodnie z § 17 ust. 4 umowy
o dofinansowanie projektu zobowiązuję się do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości
jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania zgodnie z
poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Ja niŜej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.
…………………………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zachowaniu wskaźników produktu i rezultatu w okresie
trwałości projektu (nie dotyczy miejsc pracy)
(Oświadczenie składane przez Wnioskodawcę do 28 lutego kaŜdego roku, aŜ do
zakończenia okresu trwałości projektu po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz
na zakończenie okresu trwałości projektu)

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP …………………………………………

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:
………………………………………………………………………………..…………………
(numer projektu)
………………………………………………………………………………..…………………
(nazwa projektu)

oświadczam, Ŝe wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu określone we wniosku o
dofinansowanie projektu w polu D2 oraz we wniosku o płatność końcową w polu 17 są
utrzymywane na poziomie wskazanym w ww. dokumentach.
Ja niŜej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.

…………………………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące utrzymania miejsc pracy w okresie minimum
dwóch lat od zakończenia realizacji projektu
(Oświadczenie składane przez Wnioskodawcę do 28 lutego kaŜdego roku, aŜ do
zakończenia okresu trwałości projektu po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz
na zakończenie okresu trwałości projektu)

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP …………………………………………

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:

………………………………………………………………………………..…………………
(numer projektu)
………………………………………………………………………………..…………………
(nazwa projektu)

oświadczam, Ŝe wskaźnik rezultatu dotyczący Łącznej liczby miejsc pracy utworzonej w ramach
projektu utrzymany jest na poziomie wskazanym w polu D2 we wniosku o dofinansowanie
projektu oraz we wniosku o płatność końcową w polu 17. 1
W przypadku zwolnienie osoby zatrudnionej na stanowisku utworzonym w wyniku
realizacji projektu oraz zmiany osoby zatrudnionej na stanowisku stworzonym w wyniku
realizacji projektu zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie Instytucję Zarządzającą RPO WiM
w terminie 30 dni od tego zdarzenia oraz przekazać dokumenty potwierdzające zatrudnienie, tj.
umowy o pracę oraz druków ZUS RCA lub ZUS DRA.
Ja niŜej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.

…………………………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot)

1

Minimalny okres utrzymania miejsca pracy wynosi 2 lata.

Załącznik nr 4 Oświadczenie VAT
(Oświadczenie składane przez Wnioskodawcę do 28 lutego kaŜdego roku, aŜ do
zakończenia okresu trwałości projektu po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz
na zakończenie okresu trwałości projektu)

Oświadczenie VAT

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP …………………………………………

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:

………………………………………………………………………………..…………………
(numer projektu)

………………………………………………………………………………..…………………
(nazwa projektu)

oświadczam, iŜ zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
posiadam/nie posiadam2 status(u) czynnego podatnika VAT.
W związku ze zrealizowaniem projektu3:
mam prawo odzyskać4 w całości VAT naliczony zawarty w cenach nabywanych usług i
towarów związanych z realizacja projektu,
mam prawo do częściowego odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i
towarów związanych z realizacja projektu,
nie mam prawa do odzyskania VAT - w wysokości określonej w punkcie D4 Wniosku o
dofinansowanie projektu.
W przypadku odzyskiwania części podatku od towarów i usług oświadczam:
iŜ wskaźnik procentowy podatku VAT, który został odzyskany w roku poprzedzającym rok
złoŜenia Wniosku o dofinansowanie projektu wyniósł …………….. %, zaś poziom
nieodzyskanego podatku VAT, wyniósł …………………… %.
2

Niepotrzebne skreślić
Zaznaczyć właściwą odpowiedź
4
VAT „odzyskiwany”w rozumieniu przepisów DZIAŁU IX -odliczenie i zwrot podatku, Rozdział 1
Odliczenie i zwrot podatku i Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze
zm.)
3

W przypadku:
- zaistnienia okoliczności, w których będzie mi przysługiwać prawo do obniŜenia kwoty
podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego,
- odzyskania podatku VAT lub
- odzyskania podatku VAT w wysokości przekraczającej jego zadeklarowany poziom w
złoŜonym Wniosku o dofinansowanie, w związku ze zmianą proporcji podatku
odzyskiwanego
oświadczam, Ŝe podatek od towarów i usług wypłacony nienaleŜnie jako koszt kwalifikowany
zostanie zwrócony -- na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.
Ja niŜej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.

…………………………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o zachowaniu wartości wyliczonej luki finansowej
(Oświadczenie składane przez Wnioskodawcę do 28 lutego kaŜdego roku, aŜ do
zakończenia okresu trwałości projektu po rozliczeniu wniosku o płatność końcową oraz
na zakończenie okresu trwałości projektu)

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP …………………………………………

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu:
………………………………………………………………………………..…………………
(numer projektu)
………………………………………………………………………………..…………………
(nazwa projektu)

oświadczam, Ŝe od momentu rozliczenia wniosku o płatność końcową nie uległa zmianie
wartość całkowita projektu oraz wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, nie pojawiły się
nowe źródła przychodów w ramach projektu oraz nie wystąpiły istotne zmiany w polityce
taryfowej, a tym samym wartość wyliczonej luki finansowej nie ulega zmianie5.

Ja niŜej podpisany jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271
kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.

…………………………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby reprezentującej podmiot)

5

Zapisy dotyczące projektów generujących dochód reguluje art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzeni (WE) nr 12060/1999

